
Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Acompanhe sua solicitação pelo site: http://www.brejetuba.es.gov.br/ouvidoria/formulario_protocolo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail:ouvidoria@brejetuba.es.gov.br 
Tel: (27) 3733-1200 – Horário de Funcionamento: 08h às 11:h e 12h às 16h 

Av. Ângelo Uliana, s/nº - Tel: (27) 3733-1200 – CEP 29630-000 – Bairro Uliana - Brejetuba-ES 

SIC – Serviço de Informação ao Cidadão                             

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

Tipo de Solicitação:         
(       ) Denúncia                    (        ) Fale com a Ouvidoria          (        ) E-SIC                                                                                                                                                                                                                                                     

Denúncia: Neste canal o cidadão poderá denunciar alguma irregularidade ou mau uso do dinheiro público, por agentes públicos ou entidades que recebem dinheiro 

público. O canal ainda pode ser utilizado para denunciar a prestação serviços públicos ineficientes, obras irregulares, utilização inadequada do bem público, em fim, 
qualquer irregularidade, legalidade ou descumprimento da lei por parte dos agentes do poder público.  
Fale com a Ouvidoria: Neste canal o cidadão poderá encaminhar sugestões, elogios, reclamações e solicitações, que não sejam denúncias ou solicitação de informação 

disponível nos canais de Denúncia e de Acesso à Informação, respectivamente.  
E-SIC: A Lei Federal nº 12.527/2011 regulamentou o direito constitucional de acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2º do art. 216 da Constituição Federal, com atendimento máximo em 20 dias. Neste canal qualquer pessoa física ou jurídica poderá encaminhar pedidos de acesso à 
qualquer informação pública produzida ou sob a guarda da Prefeitura Municipal de Piúma. *Sendo indeferido o pedido relacionado com a Lei de Acesso a Informação, o 
cidadão poderá apresentar recurso na forma da Lei 1.889/2012 no Protocolo da Prefeitura Municipal de Piúma. *Nas opções de Denúncia e E-SIC a identificação será obrigatória, já 
na opção Fale com a Ouvidoria fica facultativo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dados Pessoais: 

 
NomeNom   Nome: 

Documento de identificação: 
(     ) RG:                                                     (     )CPF:                                                    (     )OUTRO: 

 
Endereço________________________________________________________________________________________ 
 
Bairro:_________________________________________; Cidade:_______________________________________ 
 
Complemento:________________________________; UF:__________; CEP:______________________________ 
 
E-mail:__________________________________________; Telefone:____________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dados da Solicitação: 

 
Assunto:__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

Descreva sua solicitação no campo abaixo: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Forma de resposta: (    )correspondência eletrônica e-mail     (     ) Correspondência física (com custo)     (     ) buscar/consultar pessoalmente    (    ) Mídia digital (CD ou 

Pen Drive (neste caso apresentar a mídia)   (    ) Outros (especificar)________________________________________________________________________________ 

 
Protocolo:_______________________ 
 
Data/Hora____/_____/_____;____:___  
   


